ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 1 /2015
Incheiat astazi 29 ianuarie 2015 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 16 consilieri,
Lipseşte domnul consilier : Bocan Ioan
Participă la şedinţă , domnul Primar , doamna Secretar , funcţionarii publici
care au întocmit rapoartele de specialitate , reprezentantul ziarului Háromszék , dl.
Bokor Gábor reprezentantul ziarului Hirmondo , dl. Nagy Attila , translatorul oficial
dl. Turoczi şi preşedintele asociaţiei de locatari „ Patru brazi „ , domnul Militaru
Voicu.

Proiectele de hotărâre şi expunerile de motive sunt traduse în
limba maghiară, conform prevederilor legale ; de asemenea şi
dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
Preşedintele de şedinţă este dl. Simon Istvan , ales în şedinţa extraordinară din
data de 29 decembrie 2014 .
Doamna Secretar – cere corectarea procesului verbal din data de 24.
noiembrie 2014 conform notei anexate prezentului proces verbal.
Se supune la vot
Se votează în unanimitate
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor din data de 15 decembrie ;
22 decembrie şi 29 decembrie 2014 .
Se votează în unanimite .
Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 3/ 2015 care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin afisare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
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sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 3 /2015, după cum
urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2015
2. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea oraşului Covasna în
calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei Pro Spitalul Olandez –
Pro Holland Korhaz Egyesulet” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea a două amplasamente, de
câte 6 mp, pentru realizarea de panouri publicitare
4. Proiect de hotărâre privind administrarea fondului forestier,
proprietate publică a oraşului Covasna.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciului
pază păşuni
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei locale cu
privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de
salubrizare pe raza oraşului Covasna
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pentru 2015, conform legii privind venitul minim
garantat.
8. Diverse
Domnul primar propune introducerea a încă 3 puncte după cum urmează :
1.-Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului
Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a Operatorului Regional
Gospodărie Comunală SA – Sfântu Gheorghe, să aprobe bugetul acestuia
pentru 2015
2.- -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al S.C. „Gos Trans Com” S.R.L.
3.- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alimentării cu apă
potabilă a comunei Brateş din sistemul de alimentare cu apă al oraşului
Covasna
Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate 16 voturi pentru

.
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Domnul Primar – propune să se aprobe luarea de cuvânt al d-lui Militaru înainte de
punctul unu .Luarea de cuvânt să fie de 5 minute
Se supune la vot .
Se votează în unanimitate .
Domnul Militaru – arată situaţia precară a blocurilor din str. Brazilor , acolo
unde el este preşedinte de asociaţie , cere să fie constituită o comisie , care să se
deplaseze la faţa locului şi să constate starea de fapt în care se află beciurile ,
( menţionează că toate beciurile sunt pline de apă menajeră de peste 1 m. şi structura
clădirii este în pericol ) , cere să fie initiată o hotărâre de consiliu pe baza căreia se
pot acorda amenzi locatarilor care nu respectă regulile asociaţiei de locatari ,
propune impozitarea locatarilor de 5 ori mai mare , ca un fel de amedă. Spune că
este periculos situaţia de faţă , dacă vine Sanepid-ul sau cei de la mediu ne pot
amenda .
Spune că ştie că , consilierii au program de audienţă , el o să vină la fiecare separat
cu plângerile şi cu propunerile lui .
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
d-l Primar prezintă raportul de specialitate
Comisia de buget , finanţe
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

Domnul Deaconu – la solicitarea unor cetăţeni din oraşul Covasna propune
scutirea de la plata taxei de staţiune a locuitorilor din Covasna , care fac tratament
Domnul Neagovici – arată că nu oportună scutirea de taxă a covăsnenilor ,
pentru că atunci vin şi alţii care consideră că au dreptul , şi totuşi bani din această
taxă sunt în beneficiul oraşului .
Domnul Primar – arată , că acest proiect a fost pe transparenţă , de ce nu s-a
sesizat atunci , arată că pacienţii odată intraţi în unitate beneficiază de aceleaşi
tratamente şi servicii ca şi cei veniţi din altă localităţi – nu vede oportunitatea scutirii
de taxă a pacienţilor din Covasna
Doamna Secretar – arată că există modalităţi prin care aceşti pacienţi se pot
scuti dacă se vrea ; s-ar putea modifica regulamentul
Domnul Molnar – întreabă la ce sunt folosite aceşti bani colectaţi din taxele de
staţiune ?
Doamna Secretar – arată că sunt folosiţi pentru activităţi turistice , culturale ,
din aceşti bani a fost procurat trenuleţul , se foloseşte pentru organizarea zilelor
oraşului , - dar există posibilitatea de a stabili în fiecare an destinaţia lor
Domnul Enea – arată că aceşti bani sunt folosiţi pentru sănătate , evenimente
culturale şi turistice – în beneficiul turiştilor.
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Domnul Kadar – arată că mai important în acest proiect este , că nu au crescut
taxele şi impozitele faţă de anul trecut şi asta este mult mai important pentru
locuitorii oraşului şi pentru executiv. Propune ca să nu se continue această discuţie
pe tema începută.
Domnul Deaconu – arată că el a transmis mesajul pacienţilor veniţi la
tratament la Spitalul de Cardiologie – îşi retrage cuvintele Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 ( patru )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4

16 voturi – pentru – unanimitate
16 voturi – pentru – unanimitate
16 voturi – pentru – unanimitate
16 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2015
cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
cu privire la asocierea oraşului Covasna în calitate de membru fondator la
înfiinţarea „Asociaţiei Pro Spitalul Olandez – Pro Holland Korhaz Egyesulet”
şi desemnarea unui reprezentant în acest scop
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
d-l Primar prezintă raportul de specialitate
Comisia de buget , finanţe
- Aviz favorabil
Comisia juridică
- Aviz
favorabil
Comisia de sănătate
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 – legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre iniţiat, din următoarele
considerente:
- fiind o hotărâre cu caracter normativ, de interes general, proiectul ei, actul
constitutiv şi statutul au fost publicate pe site-ul Primăriei şi afişate la
sediul Primăriei în 20.11.2014, şi publicate în cele două ziare locale
Szekely Hirmondo şi Mesagerul de Covasna în 21 noiembrie 2014,
respectându-se, astfel, prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; ca urmare a publicării nu s-au
înregistrat propuneri, observaţii, sugestii.
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- Este depusă la dosar dovada disponibilităţii denumirii Asociaţia „Pro
Spitalul Olandez – Pro Holland Korhaz” Egyesulet, eliberată de către
Ministerul Justiţiei, valabilă până în 13.04.2015.
- Spitalul orăşenesc Covasna, cunoscut sub denumirea de Spitalul Olandez, a
fost construit de o Fundaţie din Olanda şi a intrat în patrimoniul public al
oraşului, ca urmare a donării lui către oraşul Covasna, poz.133, 134 din
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public, anexa 5 la HG
975/2002.
- Spitalul orăşenesc nu mai are personalitate juridică, fiind o structură fără
personalitate juridică, organizat ca secţie exterioară a Spitalului de
Cardiologie „Dr. Benedek Geza”.
Astfel, activitatea sanitară este coordonată de Spitalul de Cardiologie
„Dr. Benedek Geza” care a primit clădirea Spitalului Olandez, terenul
aferent şi întreg patrimoniul în administrare, prin Protocol de predare –
primire, conform art.3 din HG 489/2011 privind desfiinţarea şi
reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna şi în baza
HCL 82/2011.
- în secţia exterioară a Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” sunt
internaţi şi trataţi bolnavii din Covasna, Brateş, Zăbala, Zagon şi
Comandău, unităţi administrativ teritoriale care şi-au exprimat intenţia de a
se asocia cu oraşul Covasna în vederea înfiinţării Asociaţiei „Pro Spitalul
Olandez – Pro Holland Korhaz” Egyesulet, publicând în presa locală
proiectele de hotărâre iniţiate în acest sens.
- Asociaţia se înfiinţează în baza prevederilor Legii 215/2001, art.36 alin.(7)
lit.”c” şi a OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii interesul comun
fiind cel al susţinerii secţiei exterioare a Spitalului de Cardiologie „Dr.
Benedek Geza” secţie care deserveşte cetăţenii oraşului şi ai comunelor
învecinate.
Domnul Primar – arată că şi comuna Boroşneu vrea să intre în această
asociaţie , - semnalele sunt bune , proiectul e văzut bine în comunele asociate
– Zăbala a intrat mai de mult într-o altă asociaţie , dar domnul primar a spus
că o să cotizeze şi aici , dar cu o sumă mai mică
Doamna Secretar – atrage atenţia asupra conflictelor de interese , consilierii
care lucrează la spital să se abţină de la deliberare şi vot !
Domnul Enea – mulţumeşte pentru ajutor , propune cumpărarea unei centrale
termice pe lemne , care este mai economică , propune anveloparea spitalului ,
referitor la Zăbala , primarul are dreptate dar pacienţii din această comună
sunt pe locul 3 la nr. internărilor în spital . Aceşti bani sunt bine veniţi , se
poate dezvolta puţin .
Domnul Neagovici – aduce mulţumirile colectivulul de la Spitalului de
Cardiologie , spune că aceşti bani sunt bine veniţi – dar vede rezolvarea
problemei banilor în mărirea valorii serviciilor medicale , care în momentul de
faţă nu sunt plătite la nivel real
Domnul Deaconu – aduce mulţumirile managerului
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Domnul Kadar – arată că lucrul cel mai important este sprijinirea Spitalului
orăşenesc !
Domnul Enea – arată că , oraşul Covasna este printre puţinele oraşe care au
două linii de gardă
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 9 ( nouă )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Domnii consilieri – Enea , Deaconu , Neagovici şi Kadar Melinda nu votează
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
Art.8
Art.9

12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate
12 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu : 12 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2015
privind asocierea oraşului Covasna în calitate de membru fondator, la înfiinţarea
„Asociaţiei PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ
EGYESÜLET” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop
Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea a două amplasamente, de câte 6 mp, pentru
realizarea de panouri publicitare
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl. Rakosi Aron - referent de specialitate urbanism
Comisia de urbanism
conform avizului d-nei secretar propune amănarea
acestui punct
Comisia juridică
- propune amănarea
Comisia de turism
- propune amănarea
Comisia pentru adm.dom. public şi privat - propune amănarea
Doamna Secretar
- Aviz nefavorabil
În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 –
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare nu se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre având în vedere că
nu este adoptat un regulament local de publicitate, conform art.8 din Legea 185/2013
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Astfel, nu se cunosc
zonele de publicitate lărgită, cele de publicitate restrânsă, iar pentru fiecare categorie
de zonă nu se cunosc amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate
admise.
Mai mult, este necesară notificarea proprietarilor de mijloace de
publicitate amplasate anterior intrării în vigoare a Legii 185/2013, care nu corespund
noilor reglementări (art.54 – 57 din Legea 185/2013)
Comisiile de specialitate

- Aviz nefavorabil

Se supune la vot amânarea acestui proiect de hotărâre
Se votează cu 16 voturi – pentru – unanimitate – amânarea după aprobarea
Regulamentului cerut de lege.

Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind administrarea fondului forestier, proprietate publică a
oraşului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
D-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Comisia de silvicultură
- Aviz favorabil
Comisia pentru adm.dom. public şi privat - - Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Domnul Gyero - întreabă când expiră contractul ?
Domnul Csikos – iniţial s-a vrut pentru un an , dar nu se poate , conform legii
intră şi I.T.R.S.V. – anual se votează bugetul – din bugetul de venituri şi cheltuieli
reiese un profit de 269.044 lei , care trebuie să fie virat în contul primăriei
Domnul Gyero – actualul contract de prestări servicii , pază şi monitorizare
când expiră ?
Domnul Csikos – numai pentru aceastea am avut contract , dar Curtea de
Conturi ne-a atras atenţia că trebuie să avem şi contract de administrare
Doamna Secretar – propune scoaterea art. 32 din anexă şi includerea art.35 ,
referitoare la rezilierea unilaterală a contractului
Domnul Csikos – sunt obligaţi ca să ne prezinte bugetul de venituri şi
cheltuieli până în data de 1 decembrie a fiecărui an !
Domnul Kadar - ...........................................
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Doamna Secretar – propune ca art. 1 din anexa la proiect să se taie Primăria şi
să se treacă ORAŞUL COVASNA prin Consiliul local , întrucât proprietarul
bunurilor publice este Oraşul , iar administrarea se face prin Consiliul local
Doamnul Deaconu – întreabă dacă suma de 269.044 lei este anuală sau pe
toată perioada de contract ?
Domnul Csikos – numai pentru anul 2015
Se supun la vot modificările din anexă
Se votează în unanimitate
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole cu modificările propuse :
Art.1 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 3 / 2015
Cu privire la administrarea fondului forestier, proprietate publică a oraşului
Covasna
Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea contractării serviciului pază păşuni
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
D-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Comisia de silvicultură
- Aviz favorabil
Comisia pentru adm.dom. public şi privat - - Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei ) articole
aşa cum au fost iniţiate :
Art.1 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 4 / 2015
Cu privire la aprobarea contractării serviciului pază păşuni
Se trece la discutarea punctului 6. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pe raza
oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
D-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia pentru servicii publice
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Domnul Domahazi cere permisiunea să părăsească şedinţa
Se votează în unanimitate
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole aşa cum a fost iniţiat :
Art.1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 15 voturi pentru - unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 5/ 2015
cu privire la aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pe raza
oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 7. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru 2015, conform legii privind venitul minim garantat.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
D-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia de buget , finanţe
Comisia juridică
Comisia socială
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole aşa cum a fost iniţiat :
Art.1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 15 voturi pentru - unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 6/ 2015
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
2015 conform legii privind venitul minim garantat
Se trece la discutarea punctului 8. din ordinea de zi - Proiect de hotărâre cu
privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor a Operatorului Regional Gospodărie Comunală SA –
Sfântu Gheorghe, să aprobe bugetul acestuia pentru 2015
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Rakosi Aron - referent de specialitate urbanism
Comisia juridică
Comisia buget , finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic aşa cum
a fost iniţiat :
Domnul Şerban nu votează
Art.unic 14 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 7/ 2015
Cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor a Operatorului Regional Gospodărie Comunală SA –
Sfântu Gheorghe, să aprobe bugetul acestuia pentru 2015
Se trece la discutarea punctului 9. din ordinea de zi : .- -Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C.
„Gos Trans Com” S.R.L.
10

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Dl. Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia juridică
Comisia buget , finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

Doamna Secretar – aduce la cunoştinţa consilierilor că în primărie sunt
foarte mulţi fucţionar publici chiar cu studii superioare şi cu vechime care au venitul
minim pe ţară ca replică la explicaţia d-lui Rakosi Aron că la S.C. Gos –Trans-Com
nu a fost cazul ca la fundamentarea bugetului să se ia în considerare majorarea
salariului minim pe ţară decât pentru 2 muncitori
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole aşa cum a fost iniţiat :
Art.1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 15 voturi pentru - unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 8/ 2015
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al
S.C. „Gos Trans Com” S.R.L.
Se trece la discutarea punctului 10. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea alimentării cu apă potabilă a comunei Brateş din
sistemul de alimentare cu apă al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Rakosi Aron - referent de specialitate urbanism
Comisia juridică
Comisia buget , finanţe
Comisia pentru învăţământ
Comisia de mediu
Comisia pentru amenajarea teritoriului
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
favorabil

Se trece la discuţii :
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Domnul Şerban – relatează asupra faptului că , necesarul actual de apă
potabilă pentru comuna Brateş este de 3,8l/s , fiecare localitate va avea rezervoare
proprii de 200m3 Brateş , 100m3 Pachia şi 100m3 Telechia.
Domnul Csikos – comuna Brateş este membru AQUACOV ?
Domnul Şerban – momentan nu , dar automat trebuie să intre !
Domnul Csikos – consideră că , tot sistemul de apă , staţia de apă , a fost
transmis în administrare către Gosp. Com. S.A. , nu înţelege ce treabă are Consiliul
oraşului Covasna de a aproba să dăm sau să nu dăm apă către comunele Brateş ,
Păpăuţi , Zăbala . Responsabilitatea vrea să fie aruncată în grădina altuia !
Doamna Secretar – sistemul , instalaţia este proprietatea publică a oraşului !
Domnul Csikos – da, în administrarea Gosp. Com. S.A.
Domnul Enea – atrage atenţia asupra faptului precizat în proiectul de
hotărâre : că dacă e secetă sau iarna îngheţ mai mare nu o să le dea apă? Eu nu cred ,
pentru că , odată intraţi în asociaţie au aceleaşi drepturi ca şi noi ! Eu vă spun de
acum că nu o să avem apă , nu o să fie suficientă! Vara . când o să funcţioneze toate
hotelurile la capacitate maximă apa nu o să ajungă !!! Dacă operatorul îşi asumă
răspunderea , treaba lor , dar să facă în aşa fel încât să nu ne lase fără apă !!!
Domnul Csikos – odată aprobată , cu această hotărâre ne asumăm şi noi
responsabilitatea !!!!
Domnul Rakosi – arată , că şi la el acasă nu a ajuns apa nici în vara aceasta ! –
relatează , că la solicitarea noastră am primit o adresă în care Operatorul regional îşi
asumă responsabilitatea pentru debitul suficient de apă , respectând prevederile
legale pentru calitatea apei potabile în oraşul Covasna şi comunele Brateş , Zăbala şi
satul Chiuruş! Se refac toate conductele , captarea , conducta de aducţiune şi tot
sistemul de distribuţie , sperăm că o să ne asigure debit suficient!
Domnul Şerban – trebuie făcut acel inel , adică străzile trebuie legate între
ele , să nu există capăt de linie , pentru că acolo niciodată nu o să fie apă , când jos e
consum mai mare ! Este soluţie tehnică , sper să se rezolve acum cu reabilitarea
conductelor !
Domnul Gyero – noi am făcut tot ce depinde de noi , am amânat odată , am
cerut clarificări , le-am primit – dacă operatorul îşi asumă responsabilitatea e bine !
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 ( patru )
articole aşa cum a fost iniţiat :
Art.1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.4 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 15 voturi pentru - unanimitate
După care se adoptă :
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Cu privire la aprobarea alimentării cu apă potabilă a comunei Brateş din
sistemul de alimentare cu apă al oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului Diverse :
Domnul Primar – citeşte adresa primită de la d-na Secretar , consideră că e
idee bună ca să publicăm o informare ca la Primăria Braşov , să arătăm cum am
cheltuit banii publici – cu mulţumiri la urmă pentru contribuabili , să se vadă că se
lucrează pentru binele oraşului ! – Citeşte circulara primită de la Registrul Electoral
Naţional , referitoare la încă două secţii de votare în oraş – se propune Sala Unirii şi
Biroul de turism .
Doamna Secretar – explică procedura de votare care a fost până acum , şi de
ce este necesar crearea a încă două secţii de votare , având în vedere că pentru turişti
nu se mai pot face secţii speciale
Inră în sală dl. Bocan
Domnul Kopacz – cere să se revizuiască dacă în Regulamentul de întreţinere
a spaţiilor verzi din faţa caselor particulare sunt incluse şi blocurile
Domnul Primar – cere să fie redactete extrase din Lege de către d-na Erdelyi
Zsuzsa şi puse pe uşile de intrare în blocuri , şi aşa să fie sensibilizaţi locatarii asupra
obligaţiilor lor!
Domnul Kadar – are impresia că membrii asociaţiei nu sunt de acord cu
persoana d-lul Militaru , el are o problemă de fapt cu asociaţia ! Nu crede că , cu
aceste somaţii se poate rezolva ceva ! Propune să se convoace o şedinţă a asociaţiei
să fie de faţă şi consilierii şi să se vadă acolo care sunt problemele de fapt !
Doamna Secretar – pasivitatea e problema cea mai mare nu persoana d-lui
Militaru !
Domnul Kadar – consideră , că dl. Militaru vorbeşte în numele celorlalţi , dar
de fapt el este singur !!!
Domnul Gyero – susţine demersul propus de dl. Primar , spune că dl. Militaru
ridică o problemă reală , susţine redactarea şi trimiterea de somaţii locatarilor
blocurilor
Domnul Kadar – atrage atenţia asupra stării în care se află Casa din parc , pe
jumătate dărâmată – este pericol public!!!!! la care dl Şerban arată că şi în cazul
blocurilor al căror subsol e inundat e tot un interes public , diferenţa fiind că sunt
locuite de oameni , nu ca şi casa din parc
Domnul Molnar – atrage atenţia executivului asupra indicatoarelor din oraş şi
din intersecţia de la Tg. Secuiesc – probleme în faţa parcării de la Liceu –
Domnul Kopacz – cere un indicator la liceu de „staţionare interzisă „nu
„oprirea interzisă „
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Domnul Şerban – ridică problema terenului de la biserica din Voineşti – cere
ca în buget să fie inclusă o sumă pentru identificarea pământului şi pentru expertize
Domnul Primar – cere oferte pentru locul de veci atât din centru cât şi din
Voineşti
Domnul Csikos – anunţă că pe 4 februarie începe investiţia a celor 16 străzi –
primele o să fie str. Frăţiei , str. Jokai , str. Arany Janos , str. Meşteşugarilor şi
mijlocul străzii Petofi .
Şedinţa se termină la ora 17,00 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SIMON ISTVÁN

SECRETAR
ENEA VASILICA
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